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Olá, 

O Edital para o concurso de Analista e Técnico Legislativo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará (AL/CE) já está na área. Como é uma 

oportunidade incrível, preparei este Hipertreino de Discursivas. 

Aproveito aqui para, fazendo uso do adágio popular, “puxar a brasa para 

a minha sardinha”. É notório e natural que, ao analisar o edital do concurso, o 

candidato concentre maior atenção às matérias que dizem respeito aos 

conhecimentos específicos, até porque são elas que visam a medir os 

conhecimentos do candidato diretamente relacionados com as atribuições do 

cargo que pretende ocupar. E é evidente que toda matéria que avalia os 

conhecimentos específicos deve ser levada muito a sério na sua rotina de 

estudos.  

Todavia, não se esqueça da prova discursiva! Digo-lhe isso, porque, ao 

longo de nossa experiência no mundo dos concursos públicos, tenho notado que 

é senso comum relegar a prática de redação a um segundo plano, ou seja, a 

ideia é estudar todas as matérias relativas a conhecimentos específicos e, se 

sobrar tempo, fazer uma ou outra redação.  

Afirmo-lhe, com segurança, que esse é um tremendo engano. Não raras 

vezes, pude constatar casos em que o candidato obteve êxito considerável na 

prova objetiva, mas “escorregou” justamente na prova discursiva. Em muitos 

casos, infelizmente, tal situação representou a eliminação do concurso. 

Vale lembrar também que o conteúdo aqui aprendido fará a diferença 

não só nas provas, mas no seu dia a dia, uma vez que, em qualquer ambiente 

social ou profissional, escrever bem sempre causa uma boa impressão. 

Dito isso, gostaria de me apresentar para que você conheça um pouco 

mais sobre a minha trajetória “concurseira”: 

Atualmente, sou Analista de Administração Pública do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal (TCDF), aprovado em 3º lugar para o cargo de especialista 
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em orçamento, contabilidade e controle. Durante minha trajetória de concursos, 

trabalhei na Caesb, no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM/GO) e 

no Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, passei em mais de 10 

concursos públicos, conquistando aprovações de sucesso, como o 2º lugar para 

o concurso de Analista Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no qual 

eu tirei a nota máxima na discursiva, e o 3º lugar no TCM/GO. 

Inclusive, se você quiser saber como consegui ser aprovado em 4 

concursos em menos de 1 ano de estudo, assista ao vídeo abaixo: 

 

Possuo formação de nível superior em Ciências Contábeis pela 

Universidade de Brasília e tenho pós-graduação em Direito Administrativo, 

Gestão da Administração Pública e Revisão de Texto. Além disso, como 

diferencial na área de discursivas, tive acesso a mais de 1020 provas discursivas 

de diversos concursos entre 2013 e 2019, prestando o serviço de recursos. 

Graças a esse trabalho, consegui mapear, pela ótica do examinador, os pontos 

mais importantes de uma redação e desenvolvi uma metodologia diferenciada e 

simples para gabaritar provas discursivas. 

Não vou ficar tomando seu tempo só falando de mim. Se quiser saber 

mais sobre a minha trajetória no mundo dos concursos, basta acessar:  

BRUNO MARQUES-MINHA HISTÓRIA 

Qualquer dúvida, estou à disposição! 

Bons estudos! 

 

http://www.voceconcursado.com.br/
https://spark.adobe.com/page/VLOwKwlsmMixu/
https://www.youtube.com/watch?v=sdrYq1pIwng&t=1s
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Ao final desta aula, é fundamental que você alcance os seguintes 

objetivos: 

 Entenda a importância da discursiva no concurso da AL/CE; 

 Conheça as peculiaridades da prova discursiva; e 

 Entenda como funciona o Hipertreino de Discursiva para a AL/CE. 

1. SOBRE O CONCURSO DO AL/CE 

 

a. Salário 

A remuneração inicial de um Analista da AL/CE é de R$ 4.455,29. Já a 

remuneração para Técnico chega a R$2.224,90 

 

“Se você estivesse ganhando um salário desse hoje, o que faria com 

ele?” 

Comece a imaginar você recebendo o salário... como seria a sua vida? 

Quais os problemas seriam resolvidos? Como faria para gastar o dinheiro? 
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Consegue sentir o gostinho de ser aprovado nesse concurso? Essa mentalização 

tem poder e auxilia na motivação e, consequentemente, no foco do estudo. 

Além do salário, é importante destacar que o concurso possui carga 

horário de 30 horas semanais, isto é, 6h de trabalho diárias. Dá para curtir uma 

praia, todo dia, antes de ir trabalhar, se você quiser.  

Trabalhar meio expediente é ou não é muita qualidade de vida? 

b. Data da prova 

As provas objetiva e DISCURSIVA serão aplicadas no mesmo dia: 

12/07/2020. Serão 5h para realizar as duas provas, por isso, quanto menos 

tempo levar para elaborar a redação, mais tempo poderá usar para se dedicar 

à prova objetiva.  

A única diferença é o período da prova. A prova de Analista Legislativo 

será realizada no turno da manhã e a de Técnico Legislativo, no da tarde. 

c. Distribuição da pontuação 

A nota final do concurso de composto por 4 partes*: 

1. Prova objetiva – Conhecimento Básico: de caráter eliminatório 

e classificatório; (20 pontos) 

2. Prova objetiva– Conhecimento Específico: de caráter 

eliminatório e classificatório; (100 pontos) 

3. Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório. (70 

pontos) 

4. Avaliação de título: de caráter classificatório. (até 10 pontos) 

* A Avaliação de Títulos é exclusiva para o cargo de Analista Legislativo. 

Observa-se que das 4 partes acima, a Prova Objetiva e a Discursiva são 

“eliminatórias”. A Avaliação de Título é apenas classificatórias. Isso quer dizer 

que se não conseguir os mínimos nas provas objetiva e discursiva, será 

eliminado do concurso, sem possuir classificação alguma no concurso. 

Para o cargo de Analista Legislativo, a nota será o somatório das provas 

objetivas, discursivas e avaliação de título. Já para o cargo de técnico, a nota 

final será a soma da nota obtida na prova objetiva e discursiva.  

Veja a importância da prova discursiva no total da nota final: 

http://www.voceconcursado.com.br/
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 Cumpre destacar que a nota da prova de Conhecimento Específico é 

dividida em várias matérias, enquanto a prova discursiva é apenas um tema. 

Então, se o seu objetivo é garantir a sua vaga sem depender de ninguém, terá 

que ter um bom desempenho na prova objetiva e, principalmente, na 

discursiva. 

d. Prova discursiva 

Nesse concurso, a Banca inovou no modo de correção e no cálculo da 

nota. Sendo assim, se você já estudou para a Banca Cebraspe, tem que ficar 

atento ao novo modelo de correção. 

Por exemplo, aquelas estratégias de que em provas do Cespe não precisa 

de introdução e conclusão caíram por terra. Se você não utilizar a estrutura 

completa do texto dissertativo, perderá pontos na prova. 

Para o concurso da AL/CE, a prova discursiva será composta por 1 (uma) 

dissertação a ser respondida em um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 

linhas. A nota máxima é de 70 pontos, sendo aprovado o candidato que 

conseguir o mínimo de 35 pontos. O tema versará sobre um assunto de 

Atualidade. 
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No que diz respeito à forma de correção, o cálculo da nota é: 

NPD = NC + NLP 

NPD: Nota na prova discursiva 

NC: Nota de Conteúdo 

NPL: Nota no domínio da Língua Portuguesa 

No concurso da AL/CE, a nota máxima em NC será de 42 pontos e em 

NLP, 28 pontos. Na correção da NC, a banca avaliará a resposta ao que foi pedido 

no enunciado (tópicos) e os elementos textuais.  

Já em NLP, o candidato começará com 28 pontos e perderá 0,5 pontos a 

cada erro de gramática que cometer.  

A nota será avaliada com base em dois critérios: Aspectos Textuais e 

Aspectos Formais. Cada um dos aspectos avaliará os seguintes pontos: 

  

 

 

Em resumo, é o seguinte: 
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Veja que o foco passa a ser mais na construção textual e no 

conhecimento da Língua Portuguesa e não só no conhecimento a respeito do 

tema. 

No resumo, eu inseri os tópicos. Esses tópicos são as respostas 

relacionadas ao que foi solicitado pelo examinador. Para entender melhor, tenha 

em mente que a correção da Banca Cebraspe é realizada no modelo de check-

list, isto é, o examinador corrigirá a sua folha de resposta com base no Padrão 

de Resposta Definitivo da Banca.  

Veja esse exemplo de prova e de Padrão de Resposta, para entender a 

lógica de correção. Os documentos foram retirados do concurso aplicado para o 

cargo de Papiloscopista da Polícia Federal em 2018. 

O enunciado era esse: 

Sem abrigos, grupos de imigrantes venezuelanos voltaram a acampar na 
rodoviária e a ficar nas ruas de Manaus. A crise política, econômica e social na 

Venezuela, que desencadeou um fluxo migratório para o Brasil, continua 
atraindo milhares de imigrantes para o país. Em busca de sobrevivência, 

indígenas venezuelanos da etnia Warao começaram a migrar para Manaus 
desde o início de 2017. Adultos, idosos e crianças se abrigaram na rodoviária 
de Manaus e debaixo de um viaduto na Zona Centro-Sul. Enquanto o maior 

abrigo foi desativado no Amazonas, a chegada dos venezuelanos não indígenas 
só aumentou. 

As condições precárias de vida em solo brasileiro podem favorecer a ocorrência 
de situações degradantes. Órgãos federais e entidades religiosas anunciaram 

medidas para cobrar ações concretas da prefeitura da cidade e dos governos 
federal e estadual. 

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

Lei n.º 13.445/2017 

Art. 3.º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e 
diretrizes: 

I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

http://www.voceconcursado.com.br/
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II – repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 
discriminação; 

III – não criminalização da migração; 

[...] 

VI – acolhida humanitária; 

[...] 

IX – igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus 

familiares; 

X – inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas 
públicas; 

XI – acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios 
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, 

moradia, serviço bancário e seguridade social; 

XII – promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do 

migrante; 

XVII – proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do 
adolescente migrante; 

Internet: <www.planalto.gov.br>. 

Considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter 
unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da entrada 

de imigrantes no Brasil, discutindo estratégias para a prevenção de 
crimes e de violências envolvendo imigrantes no país, tanto na condição 

de agentes quanto na de vítimas. 
 

Observe que a Banca pede para o candidato redigir um texto sobre: 

1- entrada de imigrantes no Brasil,  

2- estratégias para a agentes quanto na de vítimas para a prevenção de 

crimes e de violências envolvendo imigrantes no país, tanto na 

condição de agentes quanto na de vítimas. 

Esses são os tópicos que devem, obrigatoriamente, serem respondidos 

no texto do candidato. Isso fica mais evidente quando se analisa o padrão de 

resposta definitivo: 

O candidato deve, a partir dos textos motivadores, redigir um 

texto dissertativo com boa apresentação, com legibilidade, respeito às 

margens e indicação de parágrafos, e deve abordar os aspectos 

propostos com boa organização das ideias em texto estruturado. Quanto 

à progressão textual, para obter nota máxima no quesito  

2.1, o candidato deve apresentar texto dissertativo, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão acerca do tema, com 

boa progressão textual (reiteração de itens lexicais, paralelismos, 

paráfrases, recorrências, recursos relacionados a mecanismos de coesão 

e manutenção do tema etc.). O texto que obtiver somente uma das 

partes (introdução ou desenvolvimento ou conclusão) e progressão 
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textual insuficiente receberá a nota mínima. Para os textos com duas 

partes, ou seja, introdução e desenvolvimento sem conclusão, ou 

desenvolvimento e conclusão sem introdução ou introdução e conclusão 

sem desenvolvimento, com progressão parcial, receberá a nota mediana 

do quesito. Em relação ao quesito  

2.2, para obter nota máxima no quesito, o candidato deve 

apresentar discussão acerca da entrada de imigrantes no Brasil de 

forma consistente e bem estruturada, com exemplos e/ou fatos. O texto 

que somente informar acerca da entrada de imigrantes no Brasil receberá 

a nota mínima. O texto que apresentar informação tangencial acerca da 

entrada de imigrantes no Brasil receberá a nota mediana. Em relação ao 

quesito  

2.3, para obter nota máxima no quesito, o candidato deverá 

abordar duas ou mais estratégias, de forma consistente e 

completa, para a prevenção de crimes e de violências envolvendo 

imigrantes, tanto na condição de agentes quanto na de vítimas. O 

texto que apresentar somente uma estratégia receberá a nota mínima. 

O texto que apresentar duas estratégias sem desenvolver 

completamente receberá a nota mediana.  

Veja que o padrão é bem objetivo e verifica tanto a questão textual 

(quesito 2.1), quanto as respostas aos tópicos (quesito 2.2 e 2.3). 

 

Bruno, o que é cobrado em Atualidade? 

O edital não define o que é “Atualidade”, porém, outros editais recentes 

da Cebraspe definem da seguinte maneira: 

ATUALIDADES (SOMENTE PARA A PROVA DISCURSIVA): 1 Tópicos 

relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, 

economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas 

vinculações históricas. 

Em suma, pode cair qualquer coisa! Veja o tema de atualidade que foi 

cobrado pela Banca Cebraspe no concurso do Tribunal de Justiça do Paraná 

em 2019: 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Veja que o tema é sobre cultura e cidadania. Agora, sendo bem sincero, 

qual a chance de um candidato ter estudado de forma profunda esse assunto? 

Bem pequena, né? 

Por mais que você estude, é improvável que consiga ir para a prova 

sabendo exatamente quais serão os temas cobrados. Por isso, mais importante 

que saber o tema é se preparar conseguir uma boa nota, independentemente, 

do tema cobrado. Para isso, não dá para contar com a sorte: é preciso utilizar 

técnica de discursiva.  

http://www.voceconcursado.com.br/
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Para que possa se preparar adequadamente para esse concurso, montei 

um HIPERTREINO focado no concurso da AL/CE.  

Ele foi estruturado para que consiga se preparar bem para a discursiva, 

direcionando, no máximo, 3 horas por semana. 

Acredito que é bem mais simples se preparar para a prova discursiva a 

ir bem em uma prova objetiva com várias matérias diferentes (Português, 

Direito Constitucional, Direito Administrativo, etc.)!? Provavelmente, estudará 4 

meses, 8h por dia e, ainda assim, não conseguirá ver tudo, não é? 

Pois bem, foi justamente essa sacada que eu tive enquanto estava 

estudando: a prova discursiva é o que vai me garantir, com menos esforço, mais 

pontos na nota final! Como minha meta era garantir a maior nota final, decidi 

dar a atenção necessária ao estudo da prova discursiva. 

 

“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim quem tira 

a maior nota!” 

  

http://www.voceconcursado.com.br/
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2. APRESENTAÇÃO DO HIPERTREINO 

Presta-se o presente Hipertreino, que preparei com muito carinho, a 

torná-lo apto a redigir a prova discursiva para o concurso da AL/CE.  

Em suma, o HIPERTREINO foi estruturado da seguinte maneira: 

 

 

Teoria textual sucinta e objetiva: As aulas do nosso HIPERTREINO de 

discursiva serão mais práticas que teóricas. O HIPERTREINO não perderá tempo 

com assuntos muito cansativos e pouco úteis. 

Vídeo aulas e PDF: Entendo que cada pessoa tem um modelo de estudo 

mais eficaz. Uns preferem estudar por aulas em vídeo, outros por aulas em PDF 

e, ainda, tem aqueles que estudam pelos dois (vídeo aulas e aulas em PDF). 

Sabendo disso, estruturei este Hipertreino para atender a todos os modelos de 

estudo. 

Visão do Examinador: Trata-se de uma metodologia nova de ensino. 

Como verá, é uma técnica que te coloca do outro lado do jogo. Você vai analisar 

provas reais, deverá se posicionar como a banca examinadora faria e avaliará 

qual a nota justa para o candidato. É um treinamento de empatia! Você vai se 

colocar no lugar do outro. Saberá qual a sensação de receber uma redação para 

corrigir. Então, desenvolverá uma visão mais ampla da prova discursiva e terá 

mais zelo na produção dos seus textos. 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Temas inéditos: Você terá acesso a temas de provas anteriores e a 

propostas de temas inéditos, selecionadas especialmente para a prática da 

técnica de discursiva do seu concurso.  

Proposta de Resoluções: Todos os temas terão uma proposta de 

resolução, sendo algumas delas em vídeo outras em PDF. As resoluções em 

vídeo têm a função de demonstrar como aplicar a técnica e a teoria textual na 

prática, além de garantir uma visão geral sobre o tema proposto no enunciado. 

Correções individualizadas: disponibilizarei 5 (cinco) correções 

individualizadas que poderão ser enviadas até 5 dias úteis antes do dia da 

prova. Assim, poderá colocar em prática o conhecimento adquirido.  

Se você fizer parte do plano Academia 

de Discursiva, terá direito a uma redação por semana. Acredito que vale 

bem mais a pena. 

 

Como funcionará a correção das redações? 

Ao longo do curso, serão disponibilizados temas de discursivas para você 

praticar, englobando os objetos de avaliação do seu Edital. Os temas serão 

intercalados entre temas de provas anteriores e temas inéditos, no mesmo 

padrão das provas da Cebraspe. 

Para a confecção dos temas e das propostas de resolução, conto com a 

ajuda de professores do Você Concursado, cada qual na sua área de atuação.  

O processo de correção é simples: 

1º) Você elabora a redação, com base no tema definido por mim; 

2º) Depois, envia para a correção na folha de resposta que está 

disponível na área do aluno. A redação deverá ser enviada, em imagem (foto 

nítida), para o meu e-mail (também disponível na área do aluno). 

Pronto! 

A correção da sua redação será elaborada e enviada para o seu e-mail 

no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data de recebimento.  

http://www.voceconcursado.com.br/
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Caso, durante o treinamento, você ficar com alguma dúvida, terá como 

encaminhar mensagens direto para mim, pela área do aluno, e-mail, Instagram 

ou chat do Você Concursado.  

Meu objetivo é que você consiga conquistar a tão sonhada aprovação e 

acredito veementemente que a prova discursiva será o diferencial. 

 

“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim quem tira 

a maior nota!” 

Bons Estudos! 
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